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• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไชน่า อิควิต้ี, CIMB - Principal China Equity Fund (ช่ือย่อ : CIMB-PRINCIPAL 
CHEQ) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตวัในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิต้ี มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
บริษทัจดัการอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจ
ของบริษทัจดัการ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้  

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวมน้ีมีความ
เส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป และผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจใน
ความเส่ียงของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนจากประสบการณ์การลงทุน และค านึงถึง
วตัถปุระสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิต้ี  ไม่สามารถด ารงสินทรพัย์สภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือชี้ชวน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่า
เงินลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิต้ี  เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี 
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความ
ถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของ
บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความทเส่ียงด้าน
ภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้
ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อ
สงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูความเส่ียงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
พรินซิเพิล จ ากดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  
 

รอบระยะเวลาบญัชีท่ี 2 ส้ินสดุวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิต้ี 
Principal China Equity Fund (PRINCIPAL CHEQ) 
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ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 

 
ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า อคิวติี ้

Principal China Equity Fund (PRINCIPAL CHEQ)  

ประเภทโครงการ กองทุนตราสารทนุ, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 

นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) 
ต่างประเทศทีม่นีโยบายลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศจนี หรอืบรษิทัทีม่กีารด าเนินธุรกจิ
ในประเทศจนี หรอืบรษิทัทีม่รีายไดห้ลกัจากการประกอบกจิการในประเทศจนี โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสดัส่วนโดยเฉลีย่ในรอบปี
บญัชกีองทุนละไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ ในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศจะเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ  

ส่วนทีเ่หลอืกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded 
Fund ตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหนี้ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ตราสารทางการเงนิ 
และ/หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนั
การเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีไ่ดร้บัการ
ยอมรบัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมอีนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัที่
สามารถลงทุนได ้(investment grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผล
โดยวิธอีื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
หรอืลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศ ซึ่งยงัคงมนีโยบายการลงทุนตราสารทุนโดยไม่ท าใหร้ะดบัความเสีย่ง
ของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด 
ณ ขณะนัน้ และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถอืหน่วยลงทุน อนึ่ง บรษิัทจดัการจะด าเนินการแจ้งผู้ถอืหน่วย
ลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการที ่www.Principal.co.th และหรอืช่องทางอื่นตาม
ความเหมาะสม ก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงการลงทุนดงักล่าว 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมม่ ี

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน 

ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือหน่วย
ลงทุน 

 

มคูค่าขัน้ต า่ในการขายคนืหน่วย
ลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า   : 5,000.00 บาท    
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท  
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : 1 บาท 
 
ไมก่ าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัที ่27 สงิหาคม 2561 

 

วนัที ่13 กนัยายน 2561  
 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดลุยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk)  

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้ง เช่น ภาวะ
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะวเิคราะหจ์ากขอ้มูลพืน้ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิทั 
เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตาม
ปัจจยัพื้นฐานและศกัยภาพของผู้ออกตราสาร  โดยค านึงถึงภาวะเศรษฐกิจ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

2. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

เป็นความเสีย่งที่เกดิจากการทีไ่ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารที่กองทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารทีล่งทุนของ
กองทุนอาจมสีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไมไ่ดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไมไ่ดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอยา่งเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

3. ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk): 

เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศที่
ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมี
ผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :   

กองทุนไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่
ลงทุนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

4  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบ
ต่อมลูคา่ของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์ในช่วงทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทแขง็ กองทุนรวม
จะไดเ้งนิบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่าทแขง็และขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทอ่อน กอ็าจไดผ้ลตอบแทน
มากขึน้กวา่เดมิดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครื่องมอืส าคญัในการบรหิารความเสีย่งจากดงักล่าว 
ซึง่ท าไดด้งัต่อไปน้ี 
- ป้องกนัความเส่ียงทัง้หมด/หรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทุนไมม่คีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
- ป้องกนัความเส่ียงบางส่วน โดยต้องระบสุดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไว้อย่างชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น 
- อาจป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากการป้องกนั
ความเสีย่งขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพจิารณาวา่จะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม่ 
- ไม่ป้องกนัความเส่ียงเลย: ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 

เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารในต่างประเทศ ซึง่ตอ้งลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็น
ความเสีย่งของคา่เงนิทีเ่กดิจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถา้คา่เงนิต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มลูคา่หน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง 
ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะ
ใชก้ารวเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 
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ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 

(1) กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป  และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2) กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  ? 

3,000 ลา้นบาท ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอหน่วย
ลงทุนเกนิกว่าจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิลงทุนของโครงการ 

(3)   กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 

- ผูท้ีต่อ้งการการลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว 

- ผูท้ีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และสามารถรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ โดย
ยอมรบัความผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได้ 

- ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ที่กองทุนทีล่งทุนไปลงทุนซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากวา่มลูคา่ที่
ลงทุนและท าใหข้าดทุนได ้

ชนิดสะสมมลูคา่ (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL CHEQ-A) :  

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL CHEQ -I) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) :  

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ที่ต้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) 
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยก าหนดขัน้ต ่าในการลงทุนสงูกวา่หน่วยลงทุนชนิดอื่น 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL CHEQ -C) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) :  

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบนัที่บรษิทัจดัการก าหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนสว่นบุคคลภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต เป็นตน้  

โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return) ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัเพื่อลงทุนใน
ชนิดผูล้งทุนกลุ่มได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง และประกาศผ่าน
ทางเวบ็ไซด ์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

ทัง้น้ี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบนัสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนก าหนด ทัง้น้ี  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เติม เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดที่ยงัไม่ไดเ้ปิดให้บรกิาร เพื่อ
เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ท าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที่ใชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  และประกาศผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทั
จดัการใหท้ราบ 

(4)   ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 

-   การเปลีย่นของราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของ
ประเทศทีล่งทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

- การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ที่อาจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม  ซึ่งกองทุนอาจได้รบัผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

-  กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตวัในประเทศจนี ผู้ลงทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองดว้ย 
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- กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าใหก้องทุนรวม/เปิดน้ีมคีวามเสีย่ง
มากกวา่กองทุนรวมอื่น  จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป 

- เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคาหลกัทรพัย์ที่
กองทุนทีล่งทุนไปลงทุนอยู ่ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน  

- กองทุนเน้นลงทุนในกองทุนที่มีแนวทางการบรหิารจดัการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน 
กองทุนจงึมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวเิคราะห์หลกัทรพัย์ที่ลงทุน และปัจจยัอื่นๆที่มีผลต่อการตดัสนิใจลงทุนของ
ผูจ้ดัการกองทุน อาจท าให้ไม่บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว รวมถงึการคดัเลอืกหลกัทรพัย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection 
risk) ซึง่มโีอกาสทีห่ลกัทรพัยท์ีล่งทุนมรีาคาลดลง เน่ืองจากการวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์ธุรกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิ 
หรอืนโยบายภาครฐัไมเ่ป็นไปตามทีไ่ดป้ระเมนิไว ้

อย่างไรก็ตามผูจ้ดัการกองทุนจะปรบักลยุทธก์ารลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรา้งผลตอบแทนที่ดจีากการ
ลงทุน และค านึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส าคญั 

 (5)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

          กองทุนน้ีไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไมคุ่ม้ครองเงนิต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุกองทุนจะป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

(6)   รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน ? 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่31 สงิหาคม 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 สงิหาคม 2562 

ประมาณไมเ่กนิ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

(7) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็น 

      ระยะเวลาเท่าใด?  

1. ดชันี CSI Small Cap 500 Index ในอตัราส่วน 70% 

2. ดชันี FTSE China A50 Net Total Return Index ในอตัราสว่น 30% 

ซึง่เป็นดชันีชี้วดัเดยีวกบักองทุนต่างประเทศทีล่งทุนและในการแสดงดชันีชี้วดัผลการด าเนินงานดงักล่าว บรษิทัจะแปลงคา่เงนิบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีส่อดคลอ้งกบัการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน ณ วนัท าการทีค่ านวณ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ถงึการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั และ/หรอืสดัส่วนของตวัชีว้ดัดงักล่าวใหแ้ก่ส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
และผูล้งทุนทัว่ไปทราบ โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่ านกังานของบรษิทัจดัการ ส านักงานใหญ่และสาขาของผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุน รวมถงึประกาศบนเวปไซตข์องบรษิทัจดัการ  
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             ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

     (1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหวา่งเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. 

ทัง้น้ี ในกรณีมเีหตุสดุวสิยัหากวนัท าการซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทีไ่มส่ามารถท ารายการซือ้หน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็น
วนัท าการถดัไป โดยตดิต่อไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 

และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 

ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต์ ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซิ
เพลิ ไชน่า อคิวติี ้โดยท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า อคิวติี้ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอ่ืนๆท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า อคิวติี้ 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
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ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศ
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน
(ถา้ม)ี หรอืธรุกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทั
จดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน เพื่อ
ความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั 
ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ช้ใน
การซือ้ขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการเวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัที่ควบคมุไมไ่ด ้หรอืกรณีจ าเป็นและ
สมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัที 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา  
15.00 น. 

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศของ
กองทุนต่างประเทศที่ลงทุน และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิทัจดัการไม่ไดร้บั
ผลกระทบจากการรบัช าระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต่างประเทศทีล่งทุน (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการก าหนดให้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บริษัทจดัการไม่ได้ร ับผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขาย
หลกัทรพัยท์ีล่งทุน(ถา้ม)ี หรอืธรุกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทั
จดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายคนืหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน
เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศ
รายละเอียดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานที่ติดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 
เวน้แต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดย
ทนัท ี

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัค านวณราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

- ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด
เวน้แต่ไดร้บัการยกเวน้ตามประกาศก าหนด 

- ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กิดความ
เสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษ ีหรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่
ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบก่อนด าเนินการ 
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- บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืง
สหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิ
ของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จดัใหม้ขีึน้และด าเนินกจิกรรมในอเมรกิา ซึง่อาจท าใหบ้รษิทัจดัการและ/หรอื
กองทุนมคีวามเสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษ ีหรอืความเสีย่งอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account Tax 
Compliance Act (“FATCA”) และ/หรอืกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

3.1  บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบัความ
เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการยงัไม่ได้ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบวา่ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูล
ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ใีนส่วนของวธิกีารการชดเชยราคาใหแ้ก่ผูล้งทุน 
บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ  ก.ล .ต . หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต . หรือ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

(3) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้แูลผลประโยชน์
ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรก็ดีในส่วนของวธิกีารการ
ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูล้งทุน บรษิทัจดัการจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการกากบัตลาดทุนก าหนด 

3.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ
ได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน 
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• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหวา่งชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใตก้าร
บรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร ? 

ไมม่ขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

บรษิทัจดัการอาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่อง
บรษิทัจดัการ 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ได้จากช่องทางใด? 

ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน ของวนัท าการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายใน 2 วนัท าการถดัไป  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเว็บไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท
จดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพรข่อ้มูลมูลค่าหน่วย
ลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัชา้ 

ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

 ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 

• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

• นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่
วนัขายหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะ
ตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
ทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร ?  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงัน้ี 

• กองทุนรวมน้ีอาจไม่ไดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกิน 1 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

• ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนน
เสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

• บริษัทจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของ
บรษิทัจดัการ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร ? 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี่ 
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• ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่ว่นก ากบัและดแูลการปฏิบตังิาน  

ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

• ผูด้แูลผลประโยชน์ 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

โทร.02-724-4000 

• ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207 

(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่อย่างไร ? 

ไมม่ ี

ค าถามและค าตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม  

(1) รายช่ือคณะกรรมการ (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป) 

• นาย ชอง ว ีย ี                      ประธานกรรมการ 
• นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 
• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮูล ฮามดิ                       กรรมการ 
• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา   กรรมการ 
• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต์                  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                         กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
• คณุจมุพล สายมาลา               กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        (2)  รายช่ือผู้บริหาร (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2562 เป็นต้นไป) 

• คณุจมุพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
• คณุต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธรุกจิ         
• คณุโช ซู ฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA            ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA             หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

 (3)  จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562) 

มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 56 กองทุน 

 (4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 74,376,250,894.06 บาท 

 (5)  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ านวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์   ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คณุปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล  ผูจ้ดัการกองทุน 

(6) รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

•   คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2543 – 2545                     ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ จาก Erasmus University  
พ.ศ. 2537 - 2541                      ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหารมิทรพัย,์ ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, ส านกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544 - 2546                      นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 

•   คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 
                ประวตักิารศกึษา 
                พ.ศ. 2537 - 2538                      ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
                ประสบการณ์ท างาน 
                พ.ศ. 2548 - ปัจจบุนั   ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
                พ.ศ. 2539 - 2547  เจา้หน้าทีบ่รหิาร ส านกังาน ก.ล.ต. 

•   คณุวิริยา โภไคศวรรย ์
                 ประวตักิารศกึษา 

 พ.ศ. 2551 - 2552  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ  KENT STATE UNIVERSITY 
 พ.ศ. 2550 - 2551   ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร ์YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
 พ.ศ. 2548 - 2550  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
 พ.ศ. 2543 - 2547  ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร  

       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         
ประสบการณ์ท างาน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - 2559  นกัเศรษฐศาสตร ์บลจ.วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

•    คณุปณิธิ จิตรีโภชน์ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 - 2553  ปรญิญาโท เศรษฐศาตรก์ารเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
พ.ศ. 2547 - 2551  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2560  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
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พ.ศ. 2553 - 2557  นกักลยทุธก์ารลงทุน บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
พ.ศ. 2551 - 2551  เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชื่อ ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

•     คณุธนา เชนะกลุ, CFA  
      ประวตักิารศกึษา  

     พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
      ประวตักิารท างาน   

พ.ศ. 2559 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2559  นกัวเิคราะห,์ ส านกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2556 - 2558  นกัวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

•    คณุวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัอมัสมัชญั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2561  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2553 - 2557  ทีป่รกึษาการลงทุน บล. เมยแ์บงค ์กมิเอง็ 

       (7)    ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ธนาคาร 

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777  

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไป
อย่างถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 ในฐานะนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

(9)    ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร.02-724-4000 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

Website: www.principal.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.principal.th/
http://www.principal.th/
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมย้อนหลงั 

 

 

ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดไวแ้ลว้ และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระของกองทุนรวม 

NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มลูค่าหนี้สนิทัง้หมดไมร่วมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณ 

ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของกองทุน ในกรณทีีม่กีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนนี้ไปลงทุน บรษิทัจดัการจะจ่ายคนืใน
รปูแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนนี้ (ถา้ม)ี 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็ 
จากกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบไุว้
ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 13 ก.ย. 2561  
- 31 ส.ค. 2562 
เกบ็จริง*,** 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณ
การได ้(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ** 

      -ชนิดสะสมมลูค่า  
      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 6.22 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 6.22 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 6.22 

 
 

2.095 
- 
- 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
     -ชนิดสะสมมลูค่า  
     -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
     -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 

 
1.553 

- 
- 

o ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
     -ชนิดสะสมมลูค่า  
     -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
     -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 

 
0.031 

- 
- 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
     -ชนิดสะสมมลูค่า  
     -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
     -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

 
0.311 

- 
- 

2.   ค่าใชจ้่ายอื่น ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 0.20 
o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.006 
o ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี
o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 0.009 
o ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 0.024 

o คา่ธรรมเนียมในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี
o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.009 
o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

 
0.137 
0.015 
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ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 
อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o  คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
      -ชนิดสะสมมลูคา่  
      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ  2.14 
ไมเ่กนิรอ้ยละ  2.14 
ไมเ่กนิรอ้ยละ  2.14 

 
1.50 

- 
- 

o  คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
      -ชนิดสะสมมลูคา่  
      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ  1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ  1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ  1.07 

 
ยกเวน้ 

- 
- 

o  คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 
      -ชนิดสะสมมลูคา่  
      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

o  คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 
      -ชนิดสะสมมลูคา่  
      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

o คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีารซือ้ขาย
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัคนืเมื่อ

เลกิกองทุน 
ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้าย
ทะเบยีนด าเนินการใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 

ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมอื่นๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ 

ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดไวแ้ลว้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุน
ทราบไมน้่อยกว่า 60 วนั 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดท่ีประมาณการได้  อตัราตามโครงการ  เรียกเกบ็จริง 

 - ค่าใชจ้า่ยในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.12% 

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆยงัไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใด และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระ 
    ของกองทุนรวม    

 

• อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุน : ร้อยละ 91.00 

• Port Folio Duration : 0.0000 

• ผลขาดทุนสงูสดุตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ -15.86 

 

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ตัง้แต่วนัท่ี 13 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม  2562 

อนัดบั รายช่ือบริษทันายหน้า 
 ค่านายหน้าจากการซ้ือขาย
หลกัทรพัย ์(หน่วย : บาท)  

 ร้อยละของค่า
นายหน้าทัง้หมด  

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 289,253.37 33.32 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 273,954.81 31.56 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 190,228.55 21.92 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 114,541.64 13.20 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 867,978.37 100.00 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

    มลูค่าตามราคาตลาด (บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร  14,288,497.36         1.48  

 เงนิฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ 91,220.03         0.01  

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ      

 หน่วยลงทุน*2 /ประเทศมาเลเซยี 653,338,071.08        67.89  

 หน่วยลงทุน*3 /ประเทศจนี 290,973,758.09        30.24  

อ่ืน ๆ            

 ทรพัยส์นิอืน่  6,102,671.90         0.63  

 หนี้สนิอื่น  (2,468,145.51)  (0.26) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ   962,326,072.95       100.00  

หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้   

  
*2 หน่วยลงทุนกองทุน CPCDUSD MK    

  
*3 หน่วยลงทุนกองทุน 2823 HK    

 

 

รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 
รายงานสรปุเงินลงทุน 

กลุ่มของตราสาร 
มลูค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 14,379,717.39 2.19 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 
น่าเชือ่ถื

อ 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- - A-   14,275,001.71  14,275,636.49 

2 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- - A- - 12,860.87 

3 เงนิฝากธนาคารสกุล
ต่างประเทศ 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 66,983.41 66,983.41 

4 เงนิฝากธนาคารสกุล
ต่างประเทศ 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 24,236.62 24,236.62 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้     
 
 
 

ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

 

ผลการด าเนินงานส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี 30 ส.ค. 2562 

นับจากวนั
เร่ิม

โครงการ 

(13 ก.ย. 61) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 

(31 พ.ค. 62) 

6 เดือน 

(22 ก.พ. 62) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท) 10.5324* 10.5961 10.317 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า อคิวติี้ 5.32% -0.60% -2.50% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) -0.51% -4.74% -8.16% 

 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ 
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

               - ตวัชี้วดั (Benchmark) คอื  

  1. ดชันี CSI Small Cap 500 Index ในอตัราสว่น 70% 

    2. ดชันี FTSE China A50 Net Total Return Index ในอตัราสว่น 30% 

   ซึง่เป็นดชันีชี้วดัเดยีวกบักองทุนต่างประเทศทีล่งทุนและในการแสดงดชันีชีว้ดัผลการด าเนินงานดงักล่าว บรษิทัจะแปลงคา่เงนิ
บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีส่อดคลอ้งกบัการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน ณ วนัท าการทีค่ านวณ 

               * NAV ณ วนัที ่30 ส.ค. 2562 

  ** ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ภาคผนวก 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

CIMB-Principal China Direct Opportunities Fund – Class USD 
กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุน คอื CIMB-Principal China Direct Opportunities Fund – Class USD มรีายละเอยีดต่อไปน้ี 
ชื่อกองทุน  : CIMB-Principal China Direct Opportunities Fund – Class USD 
ประเภท  : กองทุนหุน้ 
อายโุครงการ  : ไมก่ าหนดอายโุครงการ 
วนัจดัตัง้กองทุน  : 8 มนีาคม 2561 
จดทะเบยีนประเทศ : ประเทศมาเลเซยี 
สกลุเงนิของกองทุน  : USD 
วนัท าการซือ้ขาย  : ทุกวนัท าการของธนาคารในมาเลเซยี  
บรษิทัจดัการ   : Principal Asset Management Berhad 
Custodian : HSBC (Malaysia) Trustee Berhad 
การจา่ยเงนิปันผล : ไมม่กีารจา่ยเงนิปันผล 
Bloomberg ticker :  CPCDUSD MK 
ISIN : MYU1002GF009 
นโยบายการลงทุน  :  กองทุนแสวงหาโอกาสผา่นการลงทุนสว่นใหญ่ในหุน้ China A-Shares โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อใหเ้กดิ capital appreciation กองทุนน้ีมหีลายคลาส และไดร้บัอนุญาตใหส้รา้งคลาสใหม่
อยูเ่สมอ 

ตวัชีว้ดัของกองทุน (Benchmark) :  CSI500 Index 
Bloomberg ticker  :  SH000905 
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวม  
Application Fee : ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.50% ต่อปี 
Management Fee  :  ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.80% ต่อปี  
Trusstee Fee  :  ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.06% ต่อปี  
สามารถดขูอ้มลูของกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่: www.principal.com.my 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม 

iShares FTSE A50 China Index ETF 
กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุน คอื iShares FTSE A50 China Index ETF มรีายละเอยีดต่อไปน้ี 
ชื่อกองทุน  : iShares FTSE A50 China Index ETF 
ประเภท  : กองทุนหุน้ 
อายโุครงการ  : ไมก่ าหนดอายโุครงการ 
วนัจดัตัง้กองทุน  : 15 พฤศจกิายน 2547 
จดทะเบยีนประเทศ : ประเทศฮ่องกง 
สกลุเงนิของกองทุน  : RMB 
วนัท าการซือ้ขาย  : ทุกวนัทาการของธนาคารในฮ่องกง 
บรษิทัจดัการ   : BlackRock Asset Management North Asia Limited 
Custodian : HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited 
การจา่ยเงนิปันผล : ไมม่กีารจา่ยเงนิปันผล 
Bloomberg ticker :  2823 HK 
ISIN : HK2823028546 
นโยบายการลงทุน  :  กองทุนมุง่หวงัใหผ้ลการด าเนินงานของกองทุนก่อนหกัคา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามผลการด าเนินงาน

ของดชันี FTSE China A50 (ดชันีอา้งองิ) โดยกองทุนจะลงทุนในหุน้จนี A Shares ทีเ่ป็น
สว่นประกอบของดชันีอา้งองิโดยผ่านโควตา้ QFII ทีไ่ดร้บั ผา่น Stock Connect เป็นหลกั 
ทัง้น้ี กองทุนอาจลงทุนในหุน้ทีไ่มไ่ดเ้ป็นส่วนประกอบของดชันีอา้งองิ แต่ช่วยใหก้องทุนบรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการลงทุนได ้

   กองทุนอาจลงทุนใน A Shares ETF อื่นเพื่อบรหิารสภาพคล่อง โดยกองทุนสามารถถอืหน่วย
ลงทุนไดไ้ม่เกนิ 10% ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

   ทัง้น้ี กองทุนอาจลงทุนในทรพัยส์นิอื่น เช่น (1) China A-Share Access Product ("CAAPs") 
โดยมวีตัถุประสงคใ์นการบรหิารเงนิสด (2) สญัญาฟิวเจอรส์ สญัญา Index ฟิวเจอรส์ ออพชัน่
บนสญัญาฟิวเจอรส์ และออพชัน่ที่เกีย่วขอ้งกบัดชันีอา้งองิ สกุลเงนิในประเทศและสญัญาซือ้
ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า รวมถงึเงนิสดและตราสารเทยีบเท่าเงนิสด ทัง้เพื่อ
วตัถุประสงคป้์องกนัความเสีย่งและไมป้่องกนัความเสีย่ง ตามทีผู่บ้รหิารกองทุนเชื่อวา่จะช่วย
ใหก้องทุนบรรลุวตัถุประสงคใ์นการลงทุน กองทุนสามารถลงทุนในตราสารอนุพนัธท์าง
การเงนิโดยมไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเสีย่งไดไ้ม่เกนิ 10% ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ

ตวัชีว้ดัของกองทุน (Benchmark) :  FTSE China A50 Index 
Bloomberg ticker  :  XINA50NC 
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวม  
Management Fee  :  ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.99% ต่อปี  
สามารถดขูอ้มลูของกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่: www.blackrock.com 
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ผลการด าเนินการย้อนหลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

Source :  CIMB-Principal China Direct Opportunities Fund – Class USD as of August Factsheet 2019. 

รายละเอยีดของกองทุน CIMB-Principal China Direct Opportunities Fund – Class USD แปลมาจากหนงัสอืชีช้วน (Master Prospectus) 
ของกองทุนหลกั ท่านสามารถดขูอ้มลูของกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี:่ www.principal.com.my 
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ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

Source :  iShares FTSE A50 China Index ETF as of August Factsheet 2019. 

รายละเอยีดของกองทุน iShares FTSE A50 China Index ETF แปลมาจากหนงัสอืชีช้วน (Master Prospectus) ของกองทุนหลกั ท่าน
สามารถดขูอ้มลูของกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี่: www.blackrock.com
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิต้ี 

(ประจ าปี 2562) 
(TH, MALAYSIA, CH, HK, US) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา จนี ฮ่องกง และมาเลเซยี 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศจนี และฮ่องกง 
วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี ฮ่องกง และจนี 
วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี ฮ่องกง และจนี 
วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศจนี และฮ่องกง 
วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศจนี 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   
วนัที ่5 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศจนี และฮ่องกง 
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และฮ่องกง 
วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี ฮ่องกง และจนี 
วนัที ่2 พฤษภาคม   วนัหยดุท าการของประเทศจนี 
วนัที ่3 พฤษภาคม   วนัหยดุท าการของประเทศจนี 
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
วนัที ่13 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา, วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่22 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 
วนัที ่4 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่5 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่6 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่7 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศจนี และฮ่องกง 
วนัที ่1 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
วนัที ่30 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิต้ี 

 (ประจ าปี 2562) 
(TH, MALAYSIA, CH, HK, US) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ใน

พระบาทสมเดจ็พระ 
ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่9 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่13 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศจนี 
วนัที ่16 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่1 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศจนี และฮ่องกง 
วนัที ่2 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศจนี 
วนัที ่3 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศจนี 
วนัที ่4 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศจนี 
วนัที ่7 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศจนี และฮ่องกง 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

 
(TH, MALAYSIA, CH, HK, US, LUX, SG) 
มีผลตัง้แต่วนัท่ี 28 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป 

 
วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี และสงิคโ์ปร ์
วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแหง่ชาต ิ
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ลกัเซมเบริก์ สงิคโปร ์และฮ่องกง 
วนัที ่25 ธนัวาคม วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ลกัเซมเบริก์ สงิคโปร ์ฮ่องกง และมาเลเซยี 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง ลกัเซมเบริก์ และสงิคโปร์ 
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• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิต้ี เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พริน

ซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิต้ี ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิต้ีไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

• บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการ และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

• บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะ
สามารถก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษทัจดัการ
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการ
แต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุน
การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั  ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร   ซีไอเอ็มบี 
ไทย ชั ้น  16 ถนนหลังสวน  แขวงลุมพิ นี   เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์  : 0-2686-9500 หรือ  0-2686-9595 
www.principal.th 

 
 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 
 
 
 
 
 



กองทนุเปิดพรนิซิเพิล ไชนา่ อิควติี ้   25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


